u coluna institucional

I

Valeu a pena!!!
nicio esta Coluna Institucio-

motivando-as a desenvolver essas

nal agradecendo a toda a

ações e, assim, captar mais sócios;

Diretoria e ao Conselho Dire-

u Manutenção e promoção de

tor, que me acompanharam

uma nova estratégia de marke-

nessas duas gestões que

ting de nossa instituição, atra-

tive o orgulho de ser o presiden-

vés de vídeos e apresentações

te do IBRACON.

institucionais;

Parece que foi ontem que o meu

u Criação,

antecessor, o Prof. Tulio Bitten-

do IBRACON, do Brazil ACI

court, me empossava no final de

Chapter, estreitando o rela-

2015 para esses dois biênios, onde

cionamento com o American

procurei atender as expectativas,

Concrete Institute (ACI);

dando sempre o melhor de mim. O

u Estreitamento do relaciona-

tempo passou muito rápido...

mento com entidades parcei-

sob

a

gestão

Bem, gostaria de fazer um balanço das principais

ras, como ABESC, ABCP, ABCIC, Abece, IE,

atividades que desenvolvemos ao longo destes

Sinduscon, etc;

dois biênios:

u Não obstante o nosso evento anual já ter re-

u Mudança da sede do IBRACON, atendendo a

conhecimento da comunidade técnica, colo-

um antigo sonho de estarmos em modernas e

cou-se, na sua grade, sessões técnicas com

confortáveis instalações, dotadas de equipa-

temas práticos e de interesse de construtoras,

mentos de mídia de última geração – dentro do

atraindo novamente este importante partici-

espírito de sinergia e associativismo, o Institu-

pante da cadeia produtiva do concreto;

to tem agora sua sede no mesmo condomínio

u Reativação do processo de Certificação, mediante

empresarial de outras entidades congêneres

sua reestruturação, com acordos operacionais com

(Abece, ABCIC, ABMS, Ibi, Afeal, etc...);

empresas parceiras, e iniciando, pela Diretoria de

u Implantação de um sistema de gestão das principais publicações do IBRACON, terceirizando este
serviço e otimizando o espaço de nossa sede;
u Revisão dos estatutos do IBRACON, fazendo
com que as eleições de seu Conselho Diretor
sejam em meio eletrônico, conferindo agilidade
e transparência a este processo;

Cursos, o treinamento de potenciais candidatos ao
processo de Certificação;
u Promoção do lançamento de livros, publicações e periódicos, que atraem tanto interesse
em nossos associados;
u Como entidade técnica nacional mais importante
relacionada ao concreto, o IBRACON tem participa-

u Fortalecimento das Regionais do IBRACON, incentivan-

do de importantes eventos nos quais a sociedade

do-as a promover eventos e workshops, dando suporte

civil anseia por respostas a problemas que tanto a

técnico e material a esses eventos, dando a elas au-

afligem, como o sinistro do Edifício Wilton Paes de

tonomia necessária para atingir os objetivos previstos,

Almeida, os colapsos parciais de pontes e viadutos
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na cidade de São Paulo e o desabamento do edifí-

Nacional e as diretorias Regionais, compostas por

cio Andréa em Fortaleza, no dia 15 de outubro pp;

profissionais altamente comprometidos, com quem

u Outro fato digno de nota foi o sucesso alcança-

tive o prazer de trabalhar e conhecê-los melhor ain-

do nos CBCs (Congresso Brasileiro do Concre-

da, se tornando meus grandes amigos.

to), fruto de um incessante trabalho conjunto de

Não poderia deixar também de agradecer ao com-

toda a nossa Diretoria: o número sempre cres-

petente (e enxuto!) quadro de colaboradores do

cente de participantes demonstra a importân-

Instituto, que sempre, quando solicitados, foram

cia e o anseio dos associados por um contínuo

atenciosos e competentes, não só comigo, por ser

aprimoramento e relacionamento profissional;

seu presidente, mas com quaisquer associados que

u Promoção de missões técnicas internacionais,

necessitassem de seus serviços.

como visitas a empresas estrangeiras e a obras

Despeço-me, desejando à futura diretoria uma ótima

internacionais, e participação em eventos téc-

gestão e reiterando que o IBRACON continuará traba-

nicos no exterior;

lhando e sempre se renovando para atingir a tão so-

u Desde 1 de janeiro de 2018, o IBRACON se integrou ao Grupo Brasileiro que representa nossa na-

nhada meta que norteou a nossa comunidade técnica:
Avanço Concreto – Hoje e Sempre!!!

ção junto a fib (International Federation for Structural
Concrete), juntamente com a Abece e a ABCIC.
Bem, mas tudo isso não seria possível sem a Diretoria

JÚLIO TIMERMAN
Presidente do IBRACON – Instituto Brasileiro do Concreto
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